
           

ORD SKAPER BILDER  

I dette tegneverkstedet får elevene i oppgave å skape en tegneserie basert på et eventyr. 
«Ord skaper bilder» - er en samproduksjon mellom Kulturarv og Visuell Kunst og kan tilpasses til 
ønsket alderstrinn. Ta direkte kontakt med utøvere for å avtale valg av eventyr og gjennomføring. 

Kort om: Forteller-kunstner Lise Sæther starter dagen med å fortelle det norske folkeeventyret – 
f.eks. De tolv villender som passer til u.trinnet. Tegneserieskaper Geir Moen presenterer hvordan 
han jobber som tegneserieskaper og litt om hvordan han lar seg inspirere av eventyr. Han 
illustrerer tegnetriks i hvordan man bygger opp en tegning ved hjelp av grunnformer, og hvordan 
skape stemning med siluet eller skape dybde i et landskap med overlapping, lys og skygge etc. 
Etter denne felles seansen deles elevene inn i grupper og tegne-stasjoner hvor de tegner hver sin 
del av eventyret. 

Alle tegningene sorteres i riktig rekkefølge og monteres opp til en kunstutstilling og dagen avsluttes 
med en Vernisage. Eventyret blir på denne måten gjenskapt i en felles tegneserie! 

 

       
 

       
 

      
 

 



Om utøvere og produsenter  

Arrangert av: Den kulturelle skolesekken i Akershus 
Kunstnere/grupper: Lise Sether og Geir Moen 
Idé/opplegg: DKS Akershus Bjørn Kristiansen og Vibeke K. Hegg i samarbeid med Lise Sether og 
Geir Moen. 
 
 
Geir Moen har stått bak en rekke tegneserier, deriblant «Hex» og «Asfalt» som har blitt utgitt i 
henholdsvis tegenseriebladet Nemi og Larsons gale verden. Han har skrevet og tegnet 
sciencefiction-serien «Ghasp» som ble utgitt i flere hefter i 2000. Sammen med skribenten Morten 
Harper gav han dessuten ut fantasyalbumet «Blodøks. Første saga» i 2002. Han har også bidratt til 
tegneseriealbumene «Supernova» fra 2003 og «Tusj» fra 2005 og hatt flere striper i «Gorilla», en 
samling norske humorsserier som ble utgitt i 2004. Han har også laget eventyrserien «Heksehyl» i 
Nemi. I 2014 utga han sammen med David Zane Mairowitz en tegneserieroman basert på Ibsens 
Peer Gynt. 

Geir Moen mottok i 2007 Kulturdepartementets tegneseriepris for De fire store. Når de døde 
vågner sammen med manusforfatteren Øystein Runde. Tegneserien ble utgitt i 2007 og er en 
fantasifull og uhøytidelig «monsteraction» med «de fire store» i norsk litteraturhistorie: Henrik 
Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og Alexander Kielland. 

Nyligutgitt Peer Gynt som tegneserie, i et samarbeid med David Zane Mairowitz  tegnede 
bearbeidelse av Ibsens mest kjente verk. Geir Moen skal turnere for DKS Akershus til 
videregående i Akershus med “Peer Gynt”. Geir Moen bor og arbeider i Oslo.  

Geir Moen 
Hallagerbakken 44 - 1256 Oslo 
mob.: 936 50 763 
Geir.moen@gmail.com 
www.chairmanmoen.com 

 
Lise Sæther vært bonde i 30 år, hvor gårdsbesøk og rehabilitering av ungdom var en del av 
driften. I voksen alder utdannet hun seg til forteller ved ved Høyskolen i Oslo, hun har ”Storytelling 
som läkande kraft”, et skandinavisk fordypningskurs i muntlig fortelling. 

CV 

 Allsidig livspraksis: Jeg har arbeidet som bonde i 30 år, hvor gårdsbesøk og rehabilitering av 
ungdom var noe av det jeg drev med. 

 Har tatt Muntlig fortelling 1 ved Høyskolen i Oslo 06/07. 

 Storytelling som läkande kraft som er et skandinavisk fordypningskurs i muntlig fortelling 07/08.  

 Deltatt på div korte kurs seminarer i forsjellige sammenhenger med fortelling i sentrum. 

 Har hatt praksis-arbeid som forteller ved Fagernes folkemuseum, Den Kulturelle Skolesekken i 
Sørum kommune hvor jeg har faste oppdrag, og DKS Akershus. 

 Har jeg hatt diverse fortelleroppdrag ved videregående skole, eldresenter, institusjoner, 
festivaler mm.  

 Forteller på norsk, engelsk og tysk  

 

Fru Lise Sæther 
Såkrokvegen 155 - 1923 Sørum 
Tlf: 63 82 40 52 - Mobil: 98 03 44 70 
Mail: frulises@gmail.com   /   http://www.frulises.no/ 
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